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Em reunião realizada na última 
segunda-feira, a direção do Sindsesp 
foi informada verbalmente pela 
Administração Municipal, que a mesma 
f inal izou a anál ise da minuta 
protocolizada pelo Sindicato no dia 
19/08/2010 do Plano de Carreiras dos 
Profissionais do Magistério de Santana 
do Paraíso.

Na mesma reunião, f icou 
marcada para o dia 20/10/2010 (quarta 
feira), às 13h, uma reunião da Mesa de 
Negociação Permanente para discutir o 
Projeto de Lei.

A direção do Sindicato comunica 
oficialmente à toda categoria de 
profissionais da educação que 
qualquer deliberação sobre este 
assunto será uma decisão dos 
servidores, por isso MANTÉM-SE O 
ESTADO DE GREVE, definido em 
Assembleia e oficiado ao Prefeito 
Municipal, COMUNICA que TODAS AS 
INFORMAÇÕES SOBRE  DECISÕES 
e andamento de todo processo deverão 
ser obtidos junto ao Sindicato, pelo 
telefone 3251.5023 (de 12h às 18h) e 
CONVOCA todos os servidores da 
Educação a comparecerem na Câmara 

GREVE!
Municipal, dia 20/10/2010 (quarta-
feira), 19h, para uma AUDIÊNCIA 
PÚBLICA.

Final izando, sol ici tamos a 
cooperação dos educadores no sentido 
de  man te r  a  d i vu lgação  das  
informações a todos os interessados. 
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